
TROSKA O ZDROWIE

DOMOWA

OFERTA OD 15 MARCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

2 maseczki w zestawie  
(dla dziecka i dorosłego)

85.-
Inhalator/ 
nebulizator  
kompresorowy
1 kpl.

poj. leku  
10 ml

przewód  
powietrza

ustnik

rozpylacz

37.-

099

Ciśnieniomierz 
naramienny
1 kpl.

59.-

 > funkcja wykrywania arytmii
 > pomiar ciśnienia krwi oraz tętna
 > zasilanie baterią lub zasilaczem
 > automatyczne napełnianie i wypuszczanie 

powietrza z mankietu

Ciśnieniomierz 
nadgarstkowy 
1 szt.

Maseczka  
medyczna  
BeSafe
1 szt.

brak  
w zestawie

2×AAA

duży, dotykowy 
wyświetlacz

zapisanych 
pomiarów

90

zapisanych 
pomiarów 

z datą i godziną

90

Termometr 
bezdotykowy
1 szt.

odległość 
pomiaru: 5-15 cm

zapisanych danych 
temperatury

30

3 kolory 
podświetlenia

wynik widoczny  
po 1 sekundzie

1
sek.

ekran LCD

LCD

Pulsoksymetr
1 szt.

59.-59.-
natlenienie  

krwi

puls

ekran LCD

LCD

pomiar
w 7 sek.

regulowany
mankiet

o obwodzie  
22–32 cm

299 Maseczka  
ochronna  
FFP2 BeSafe
1 szt.



Wzmacniacz 
dźwięku
1 kpl.

Telefon seniora 
myPhone EASY
1 kpl.

Lokalizator kluczy  
z nadajnikiem
1 kpl.

59.-

w zestawie

1×LR44

Podnóżek 
regulowany 
wym. po rozłożeniu: 
50×37×35 cm
1 szt.

Złożony zajmuje 
niewiele miejsca.

wym. 35×35×10 cm

max 
15 kg

Stolik regulowany 
wym. po rozłożeniu 
52×40×71 cm
1 szt.

Prosty montaż,  
nie wymaga użycia narzędzi.

> wzmacnia dźwięk  
   nawet o 130 decybeli
> 5 poziomów głośności
> eleganckie etui w zestawie

6 ustawień  
wysokości

3 kąty
nachylenia

w
ys

. 5
2-

71
 c

m

Dmuchana miska 
do mycia włosów 
wym. 56×52×18 cm
1 szt.

79.- 79.-

 > w zestawie nadajnik 
i 2 odbiorniki

Masażer 
wielofunkcyjny 
wym. 80×70 cm
1 szt.

zapewnia 
precyzję 

dopasowania

wygodna  
regulacja siły 

masażera

relaksuje  
i odpręża

duże przyciskiaparat

dual SIM

przycisk SOS

SOS

latarka

zasięg działania
do 30 m

POPRAW SWÓJ komfort
49.- 39.- 29.-

29.-

25.-

46.- 34.-

Wózek  
zakupowy
(2 kolory) 
wym.  
92×39×28 cm
poj. 30 l
1 szt.

obciążenie  
torby

max 
25 kg

wygodne kółka  
do prowadzenia  

po schodach

drugi kolor

Kalendarz  
elektroniczny  
ze stacją  
pogodową
1 szt.

zegar  
cyfrowy

pomiar 
wilgotności

i temperatury

ekran LCD

LCD

kalendarz

alarm  
z funkcją 
drzemki

> podświetlenie 
   na klaśnięcie

 > wygodne wycięcie na szyję
 > idealna do mycia włosów 

   osobom leżącym w łóżku
 > bezpieczne odprowadzenie 

    wody z korkiem i rurką spustową 

Zestaw bezogniowych 
baniek
1 kpl.

Idealny do:
 > masażu szyi, ramion, 

pleców czy brzucha
 > relaksu i rozluźnienia mięśni
 > termoterapii
 > masażu nóg i stóp
 > redukcji cellulitu
 > łagodzenia objawów żylaków
 > leczenia przewlekłego napięcia 

mięśniowego
 > poprawy jakości snu
 > poprawy przepływu energii 

oraz przywracania równowagi 

radio FM
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Elektryczny pilnik 
do stóp 3 W
1 kpl.

Trymer 
1 kpl. 33.-12.-

max 
100 kg

W zestawie opaski na:
 > kolano
 > stopy
 > ręce
 > łokcie
 > nadgarstki

 > do przycinania włosów w nosie i uszach
 > trymer sprawdzi się podczas 
codziennej pielęgnacji w domu,  
jak i na wyjeździe

 > szybko i efektywnie przycina 
niechciane włoski

 > do usuwania twardego  
i zrogowaciałego naskórka 

 > daje efekt miękkiej i gładkiej skóry
 > wymienne głowice  
z możliwością mycia

POPRAW SWÓJ komfort
4 alarmy  
z funkcją 
drzemki

Magnetyczny 
korektor  
postawy
rozm. S-L
1 szt.

22.-

39.-
Stabilizator  
stawu  
kolanowego 
1 szt.

24.-
5-elementowy 
komplet opasek 
elastycznych
5 elem. 1 kpl.

39.-
Pas stabilizujący
rozm. L/XL
1 szt.

Kula łokciowa 
składana 
1 szt.

26.-

 > obejma  
na przedramię 
wykonana  
z jednego 
odlewu

 > konstrukcja 
rączki 
zapewniająca 
bezpieczeństwo  
i komfort 
użytkowania

 > miękka nasadka 
antypoślizgowa

 > zalecany jest do odciążenia 
i ucisku obszaru  
lędźwiowo-krzyżowego

re
gu

la
cj

a 
w

ys
ok

oś
ci

 9
6

-1
14

 c
m

Organizer  
na tabletki  
z alarmem 
1 szt.

Tygodniowy organizer  
na tabletki z gilotyną
1 kpl.

Tygodniowy 
organizer na leki
1 szt. 19.-16.-9.-

> organizer z podziałem  
   na 7 dni tygodnia  
   oraz dwie pory dnia

 > ustaw alarm, który przypomni  
o konieczności przyjęcia leków

 > moc +1,00 do +3,50

4 przegrody

Zestaw naprawczy  
z etui do okularów 
(2 kolory)
1 kpl.

9.-
drugi kolor

Okulary korekcyjne 
(różne rodzaje)
1 szt.10.-

Encyklopedia 
zdrowia 
(różne rodzaje)
1 szt.

599 19.-
Kapcie  
do akupresury  
stóp 
(2 kolory)
1 para

drugi
kolor 
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Lustro dekoracyjne
ø75 cm
1 szt.

69.-

Koszyczek łazienkowy
rozm. S
1 szt.

> rozm. M 9.-
> rozm. L 14.-

6.-

Dywanik łazienkowy 
welurowy
(2 kolory)
wym. 80×50 cm
1 szt.

17.-
drugi kolor

Torba na pranie  
tekstylna
wym. 67×54 cm
1 szt.

14.-

Kosz na pranie  
z uchwytami
poj. 30 l
1 szt.

19.-

Miska kwadratowa  
z wylewką
(2 kolory)
poj. 13 l
1 szt.

8.-
drugi kolor

ŁAZIENKA W DOBRYM stylu
Komplet dywaników 
łazienkowych
(różne kolory)
wym. 40×60 cm oraz 40×40 cm
2 szt. 1 kpl.

19.- Organizer łazienkowy
(2 rodzaje)
wym. 11×11×11 cm lub 13×8,5×8,5 cm
1 szt.

9.-

Ozdoby do włosów
(różne rodzaje)
1 szt. lub 1 kpl.

4.-

 > praktyczny  
i stylowy dodatek 
do łazienki

 > ułatwia segregację 
prania

inne kolory

Miłe i delikatne w dotyku. 
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5 rodzajów  
strumienia wody

ŁAZIENKA W DOBRYM stylu

myjka

pojemnik 
na wodę

Chromowany zestaw 
prysznicowy 
słuchawka z wężem
dł. węża 1,5 m
2 elem. 1 kpl.

29.-
Zestaw kąpielowy  
- mata i poduszka  
na przyssawki 
wym. maty 90×43 cm
wym. poduszki 32×29×5,5 cm
2 elem. 1 kpl.

29.-

Czepek  
do suszenia włosów
(2 kolory)
1 szt. 

10.-

 > przyspiesza 
suszenie włosów

 > idealny podczas 
kąpieli w domu  
oraz wizyt  
na basenie 

 > kosz na zabawki 
montowany  
na przyssawkę

 > kolorowy dodatek  
do łazienki,  
który spodoba się 
dzieciom  

 > produkt 
wielofunkcyjny

 > do zastosowania 
na sucho  
i na mokro

drugi kolor
Pojemnik  
na przyssawkę  
na zabawki  
do kąpieli 
wym. 36×38 cm
1 szt. 

26.-

Suszarka  
na grzejnik  
lub balkon
wym. 51×30×13 cm
1 szt.

Szufelka  
ze zmiotką
(różne kolory)
2 elem. 1 kpl.

12.-10.- 10.-

Myjka do okien  
1 kpl.14.-

ściągaczka  

Ręczniki
(różne rodzaje)
1 szt.

WYTRZYMAŁE  
RĘCZNIKI,  

które sprawdzą się  
w każdym domu. 

 

RĘCZNIKI WYKONANE  
Z BAWEŁNY WYSOKIEGO 

GATUNKU - dzięki czemu 
szybko wchłaniają wodę. 

Miłe i delikatne w dotyku. 

500  
g/m2

z dekoracyjną 
bordiurą

wym. 50×90 cm 10.-wym. 30×50 cm 5.- wym. 70×140 cm 20.-

Wiadro  
z wyciskaczem
poj. 10 l 
1 kpl.
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> Poduszka półwałek 
ergonomiczny pod nogi
wym. 42×20×10 cm
1 szt.

> Wałek korekcyjny 
1 szt.

> Poduszka 
pod głowę
1 szt.

> Koc flanelowy 
(2 kolory)
wym. 150×200 cm
1 szt.

Lustro
ø50 cm
1 szt.

Koc flanelowy  
z pomponami
(2 kolory)
wym. 127×152 cm
1 szt.

> Poduszka  
między kolana
wym. 25×20×14,5 cm
1 szt.

> Poduszka profilowana 
relaksacyjna
wym. 37×23×13 cm
1 szt.

34.-

69.-

39.-
KAŻDY  

PRODUKT ZA

26.-
KAŻDY  

PRODUKT ZA

drugi kolor

ZADBAJ O PRZYTULNY klimat

Lampka  
kryształ solny  
15 W
wym. 10×16 cm
1 szt.

50.-

E14

gwint

dł. kabla 1 m

Polarowy pokrowiec  
na fotel
wym. 165×178 cm
1 szt.

39.-

ciepły,  
miękki materiał
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Wycieraczka
(2 kolory)
wym. 38×57 cm
1 szt.

Wycieraczka Sweet
(różne wzory)
wym. 50×80 cm
1 szt.

Wycieraczka 
(różne wzory)
wym. 65×100 cm 
1 szt.

wym. 80×120 cm 34.-

10.- 18.- 24.-

OFERTA OD 18 MARCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

Organizer  
na bieliznę  
z 24 przegródkami
wym. 32×32×12 cm
1 szt.

12.-
 > pozwala zaoszczędzić 75%  
przestrzeni przechowywania

 > wodoodporny, szczelny
 > wielokrotnego użytku

ŁAD I PORZĄDEK w Twoim domu

Reling na ubrania 
pojedynczy
wym. 76×41×85-155 cm
1 szt.

29.-

Reling na ubrania 
podwójny
wym. 76×41×85-155 cm
1 szt.

39.-

max 
30 kg

max 
20 kg

Organizer tekstylny  
z pokrywką
wym. 37,5×26×26 cm
1 szt.

14.-
Organizer tekstylny
wym. 30×30×22 cm
1 szt.

9.-

Organizer  
tekstylny płaski  
5-przegródkowy  
z okienkami
wym. 96×40×15 cm
1 szt.

16.-

Regał  
5-poziomowy  
na buty
wym. 50×19×82 cm
1 szt.

36.-
max 
6 kgDwustronny organizer  

na bieliznę 
wym. 40×80 cm
1 szt.

14.-
Pokrowiec  
na ubranie
wym. 100×60 cm
1 szt.

9.-

Wieszak  
na szaliki lub paski
wym. 35×32×1,5 cm
1 szt.

12.-

Organizer tekstylny  
z okienkiem
wym. 40×45×22 cm
1 szt.

wym. 60×45×30 cm 12.-

10.-

Worek próżniowy
wym. 50×70 cm
1 szt.

wym. 80×100 cm 9.-
6.-

drugi kolor
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Oferta handlowa na tydzień 11/21. Ważna od 15.03 do 20.03.2021 r. oraz od 18.03 do 20.03.2021 r. włącznie  
lub do wyczerpania zapasów. Za zmiany ceny i błędy drukarskie wynikłe z przyczyn niezależnych od Netto - nie odpowiadamy. 
Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. Wszystkie ceny  
w PLN zawierają podatek VAT. Następnej ulotki szukaj w swojej skrzynce od 18.03.2021 r. Zapraszamy do Netto!

OFERTA OD 18 MARCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

Mop płaski  
ze zbiornikiem  
na wodę  
i spryskiwaczem
1 kpl.
> zapas do mopa  
płaskiego  
ze zbiornikiem  6.-

Suszarka Pegasus 
1 szt.

39.-

99.-

SPRZĄTAJ SZYBKO I WYGODNIE.  
Dzięki dwóm wymiennym 

końcówkom odkurzysz podłogi, 
dywany oraz meble.

139.-
dł. przewodu  

5 m
poj. zbiornika 

600 ml

KOMPAKTOWY ODKURZACZ  
WORKOWY O WYSOKIEJ  

WYDAJNOŚCI  
pozwoli zadbać o porządek nawet  
w trudno dostępnych miejscach. 

Ręczny odkurzacz 
cyklonowy 
600 W
1 kpl.

rura 
teleskopowa

szczotka podłogowa  
z przełącznikiem 
dywan/podłoga

końcówka 
do czyszczenia 

tapicerki

końcówka 
do czyszczenia 

szczelin i trudno 
dostępnych miejsc

końcówki  
do czyszczenia  

trudno dostępnych  
miejsc

łączna 
długość linek 

15 m
dwa wsady 

pralki
odporna 

na warunki 
atmosferyczne

dwa uchwyty  
na drobne  
elementy
garderoby

5 lat
gwarancji

5

Mop podręczny  
stojący GOSIA
1 szt.

49.-

Mop płaski  
z mikrowłókien  
z teleskopowym  
kijem
dł. kija 69-120 cm
1 kpl.

Odkurzacz workowy  
Kazik 800 W Zelmer
1 kpl.

189.-

Mop żółta  
mikrofibra  
GOSIA 
1 szt.

12.-

16.-

szeroka końcówka 
ułatwia 

manewrowanie 
mopem

zdejmowna nakładka 
z mikrofibry nadająca się  

do prania 

dł. przewodu  
5 m

poj. zbiornika 
2 l

moc 800 W

Zapas do mopa  
podręcznego  
stojącego GOSIA
1 szt.

10.-



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

